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Nyomtatott és online sajtó 
 

A sokat bírált koalíció mellett döntött a Most-Híd Országos Tanácsa 
2016. március 19. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ülésezett és döntött a Bugár Béla vezette Most-Híd Országos Tanácsa. A párt belép a Smer, a 

Szlovák Nemzeti Párt és a Háló alkotta koalíciós kormányba. Az újonnan felálló kabinetben 

az igazságügyi és környezetvédelmi tárca miniszteri széke mellett öt államtitkári poszt juthat 

a vegyespártnak, ugyanakkor elveszíti alelnökét, s egyik parlamenti képviselőjét Simon 

Zsoltot, aki korábbi kijelentésének eleget téve elhagyja a pártot. 

 

Megegyezett a Híd a Smerrel Hedvigről 
2016. március 18. – bumm.sk, Új Szó 

A leendő igazságügyi miniszter, Lucia Žitňanská (Híd) első intézkedései között lehet Malina 

Hedvig ügyének átadása Magyarországnak. Erről a kétoldali koalíciós tárgyalásokon 

állapodott meg a Híd a Smerrel. „Mi vetettük fel a témát és a Smernek nem volt ellenvetése. 

Úgy vélem, ma már mindenkinek az lesz a legjobb, ha végre lezárul az ügy” – mondta az Új 

Szónak Bugár Béla, a Híd elnöke. Hedvig ügyvédje, Roman Kvasnica sem akarta egyelőre 

értékelni a Híd és a Smer megállapodását, azt mondta, majd akkor mondja el a véleményét, 

ha hivatalosan is Magyarországon lesz az ügy. „Lucia Žitňanskát jó jogásznak és tisztességes 

embernek tartom, de nem tudom, hogy ez a kormánykoalíció mit képes garantálni. Néhány 

poszton ugyan változás lesz, de a rendszer és az alapelv, amely alapján működik, ugyanaz 

marad.” 

 

Kelemen Hunor: a történelmi igazságra kell alapozni a román-magyar etnikai 
békét 
2016. március 18. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Bihari Napló, Krónika 

Kelemen Hunor szerint a románok és magyarok közötti tartós etnikai békét a történelmi 

igazságra kell alapozni. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a 26 

évvel ezelőtti marosvásárhelyi magyarellenes pogromkísérlet, majd román-magyar véres 

összecsapás évfordulója kapcsán fogalmazta meg gondolatait, amelyeket az RMDSZ pénteki 

hírlevele közölt. Mint felidézte, 26 évvel ezelőtt a magyarság jogos kiállása vezetett etnikai 

összecsapásokhoz. „Marosvásárhely hőseinek tartozunk azzal, hogy az akkor megfogalmazott 

közösségi célok mellett továbbra is konokul kiálljunk, ezredszer is megvédjük azt, ami a 

miénk. Marosvásárhelynek azonban legfőképpen az igazsággal, az akkori történések 

feltárásával, hiteles vizsgálatával tartozik a hazai igazságszolgáltatás" – jelentette ki az elnök. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20160319102959/A-sokat-biralt-koalicio-mellett-dontott-a-Most-Hid-Orszagos-Tanacsa.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/03/18/megegyezett-a-hid-a-smerrel-hedvigrol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=201413&cim=kelemen_hunor_a_tortenelmi_igazsagra_kell_alapozni_a_roman_magyar_etnikai_beket
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=201413&cim=kelemen_hunor_a_tortenelmi_igazsagra_kell_alapozni_a_roman_magyar_etnikai_beket
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A gazdaszervezetek bevonásával készül a Földművelésügyi Minisztérium az 
erdélyi gazdák segítésére 
2016. március 18. – MTI, Magyar Hírlap, Webradio 

Az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége bevonásával próbálja feltérképezni a 

magyar Földművelésügyi Minisztérium (FM), hogy miképpen segítheti az erdélyi magyar 

gazdálkodókat - mondta a tárca nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára 

pénteken sajtótájékoztatón Kolozsvárott.  Tóth Katalin elmondta: a januárban bejegyzett 

Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetségével való kapcsolatteremtés céljával jött 

Kolozsvárra. Hozzátette, hogy különböző erdélyi gazdaszervezetekkel eddig is kapcsolatban 

állt a minisztérium, az új partnertől azt remélik, hogy integráló szerepet tölt majd be, elvégzi 

az erdélyi magyar gazdatársadalom felmérését, szintetizálni tudja a gazdálkodók gondjait, és 

fel tudja állítani a gondok fontossági sorrendjét. 

 

Bognár Levente az RMDSZ aradi polgármesterjelöltje 
2016. március 18. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Bognár Levente, az RMDSZ Arad városi szervezetének elnöke, a megyeszékhely jelenlegi 

alpolgármestere jelentkezett a megadott határidőig a szövetség polgármesterjelöltjének, 

akinek a csütörtök kora esti küldöttgyűlés egyhangúlag jóváhagyta indulását – adta hírül 

pénteken az RMDSZ. Faragó Péter, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke a közel 16 

ezer aradi magyarral szembeni kötelességnek nevezte, hogy a szövetség polgármesterjelöltet 

állítson a június 5-i helyhatósági választásokon. 

 

Szakmai előkészítő pályakezdő erdélyi vállalkozóknak 
2016. március 18. – Krónika 

Kárpát-medencei körutat szervez 2016 márciusa és májusa között a magyar 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Design Terminállal együttműködésben, 

a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program keretében – tájékoztatta csütörtökön 

a Krónikát a budapesti államtitkárság. A négy erdélyi várost is érintő körút során tizennégy 

helyszínre látogatnak el a Kárpát-medencében; a körút célja a 40 év alatti helyi pályakezdő 

vállalkozók szakmai erősítése és támogatása, az induló vállalkozások segítése. Az erdélyi 

helyszínek és időpontok a következők: Sapientia EMTE, Marosvásárhely, Segesvári út 1C., 

március 21. Székelyudvarhelyi Küküllő Szálloda, Városháza tér 16., március 22. Sapientia 

EMTE, Sepsiszentgyörgy, Csíki utca 20., március 23. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 

Szabadság tér 1., március 24. 

 

A nemzetközi közvélemény elé tárja az SZNT a bírságolást 
2016. március 18. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 
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http://webradio.hu/hirek/kulfold/a_gazdaszervezetek_bevonasaval_keszul_a_foldmuvelesugyi_miniszterium_az_erdelyi_gazdak_segitesere
http://webradio.hu/hirek/kulfold/a_gazdaszervezetek_bevonasaval_keszul_a_foldmuvelesugyi_miniszterium_az_erdelyi_gazdak_segitesere
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/bognar-levente-az-rmdsz-aradi-polgarmesterjeloltje
http://www.kronika.ro/gazdasag/szakmai-elokeszito-palyakezdo-erdelyi-vallalkozoknak
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-nemzetkozi-kozvelemeny-ele-tarja-az-sznt-a-birsagolast
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Törvényellenesnek és súlyosan jogsértőnek tartja a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a 

marosvásárhelyi felvonulás résztvevőire kiszabott bírságot, amelyről a nemzetközi 

közvéleményt is tájékoztatni fogja. Pénteken kibocsátott közleményében Izsák Balázs SZNT-

elnök felidézte, hogy a székely szabadság napján – állítása szerint – mintegy tizenötezer 

ember rótta le kegyeletét Marosvásárhelyen, a székely vértanúk emléke előtt, és állt ki 

Székelyföld területi autonómiája mellett. Izsák közölte, a rendezvény szervezői mindenben 

eleget tettek a gyülekezési jogról szóló törvény előírásainak, és a polgármesteri hivatalhoz 

benyújtott előzetes bejelentésnek megfelelően jártak el. 

 

Etnikai jellegű választási háború a magyarok ellen Marosvásárhelyen 
2016. március 18. – Erdély Ma, maszol.ro 

Veszélyes kezdeményezésnek nevezte az RMDSZ Maros megyei elnöke, hogy a megyei PSD-s 

vezető etnikai jellegű választási háborúra hívta a román pártokat a marosvásárhelyi 

polgármester-választáson. Vasile Gliga politikai felhívást tett közzé, amelyben kimondta: a 

román pártoknak össze kell fogniuk, mert csak közös erővel győzhetnek a magyarokkal 

szemben. „Nagyon óvatos kell lenni az ilyen kijelentésekkel” – fogalmazott Brassai Zsombor. 

Az RMDSZ megyei elnöke emlékeztetett, néhány nap választ el az 1990-es márciusi 

események évfordulójától. 

Ismét dolgozhat Csíkszereda alpolgármestere 
2016. március 18. – Erdély Ma, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla pénteken elutasította a vádhatóság fellebbezését annak az 

alapfokú ítéletnek, amelyben megszüntették a hatósági felügyeletet Ráduly Róbert Kálmán 

lemondott csíkszeredai polgármester, és Szőke Domokos hivatásának gyakorlásától eltiltott 

alpolgármester számára. Ezzel utóbbi számára ismét lehetővé vált a munka a polgármesteri 

hivatalban. A két vádlott most már akár az országot is elhagyhatja, nem kell megjelenniük 

hetente többször a rendőrségen és találkozhatnak, beszélhetnek az ügyben korábban 

tanúként megnevezett személyekkel – számol be a szekelyhon.ro. 

 

Pataki Csaba lesz az RMDSZ jelöltje a Szatmár Megyei Tanács élére 
2016. március 18. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

„Olyan embereket kell küldenünk a megyei és helyi tanácsokba, akik előbbre tudják vinni 

közösségünk ügyét, akik munkát is vállalnak, nemcsak a nevüket adják az RMDSZ listájához. 

Tennivalónk pedig bőven van, hiszen látjuk, nap mint nap támadás éri közösségünket. Ki kell 

állnunk a magyar emberekért, akkor is, amikor minket közösségként vagy egyénekként 

sérelem ér, képviselnünk kell ügyeinket minden létező fórumon: a helyi tanácstól a 

parlamentig, a kormánytól a nemzetközi intézményekig. Meg kell védenünk mindazt, amit el 

akarnak tőlünk venni, újabb jogokat kell kiharcolnunk a magyarság számára”– hangzott el 

Kovács Péter ügyvezető elnök beszédében március 17-én Szatmárnémetiben, ahol a Megyei 

Képviselők Tanácsa (MKT) rangsorolta az RMDSZ megyei tanácsos-jelöltjeit és döntött arról, 

hogy Pataki Csabát indítja a megyei tanácselnöki tisztségért folytatott választási versenyben. 

 

Nyelvi diszkrimináció Európában 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=201404&cim=etnikai_jellegu_valasztasi_haboru_a_magyarok_ellen_marosvasarhelyen
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=201418&cim=ismet_dolgozhat_csikszereda_alpolgarmestere
http://itthon.transindex.ro/?hir=42188
http://www.nyugatijelen.com/kronika/nyelvi_diszkriminacio_europaban.php
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2016. március 18. – Nyugati Jelen, transindex.ro 

A nyelvi diszkrimináció a rasszizmus egy formája, amely gyakorlatilag járványszerűen terjed 

Európában – erre hívta fel a figyelmet David Hicks, az Európai Nyelvek Egyenlőségi 

Hálózatának főtitkára, az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságának (LIBE) március 17-i ülésén. A kisebbségi nyelvhasználat körüli jogsérelmekről 

szóló vitában Sógor Csaba is felszólalt, hangsúlyozva, hogy Romániában a nyelvhasználati 

jogok nagyrészt csak papíron léteznek. 

 

Tanasă feljelentése nyomán változtattak Csíkcsicsóban 
2016. március 18. – szekelyhon.ro 

Tavaly nyáron jelentette fel az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál a csíkcsicsói 

polgármesteri hivatalt Dan Tanasă, aki ezúttal arra hívta fel a hatóságok figyelmét, hogy a 

csicsói kultúrotthon homlokzatán csak magyarul jelzik, hogy milyen épület az. A múlt hét óta 

románul és magyarul is fel van tüntetve, hogy az egy kultúrotthon. 

 

 

 

Kitüntették Tusnádfürdő polgármesterét 
2016. március 18. – szekelyhon.ro 

Magasrangú magyar állami kitüntetését vehetett át Albert Tibor, Tusnádfürdő polgári párti 

polgármestere – jelezte közleményben a Magyar Polgári Párt sajtóirodája. Az Áder János 

köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét a nemzeti 

identitás megőrzése és a Kárpát-medencei magyarság összetartozását szolgáló, aktív és 

rendkívül sokoldalú közéleti szerepvállalása valamint mintaadó településvezetői munkája 

elismeréseként kapta meg Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere. 

 

Háromszéki jelölteket nevesített az RMDSZ 
2016. március 18. – szekelyhon.ro 

Újabb hat település, így Csernáton, Zágon, Barátos, Bardóc, Uzon és Ozsdola 

polgármesterjelöltjéről döntött az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének Állandó 

Tanácsa – tájékoztat a szövetség sajtóirodája. Csernátonban Bölöni Dávid, Barátoson 

Tánczos Szabolcs, Bardócon Balázsi Dénes, Ozsdolán Brânduș-Dendyuk Szilveszter, Uzonban 

Ráduly István és Zágonban Kis József indul RMDSZ-színekben a polgármesteri címért az idei 

helyhatósági választásokon. 

 

A magyar iskolák fenntartásáról tartott értekezletet az RMPSZ 
2016. március 19. – maszol.ro, Krónika 

A magyar nyelvű oktatás és a magyar iskolák fenntartásáról tartott értekezletet a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége március szombaton. A Nagybányán szervezett találkozón 

olyan térségek iskolaigazgatói, tanfelügyelői tárgyaltak a magyar iskolák helyzetéről és 

problémáik orvoslásáról, ahol egyetlen magyar iskola van a környéken. Tizenegy megye – 

Arad, Beszterce–Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Máramaros, Hunyad, Szeben, Kolozs, Maros, 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/tanasa-feljelentese-nyoman-valtoztattak-csikcsicsoban
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kituntettek-tusnadfurdo-polgarmesteret
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/haromszeki-jelolteket-nevesitett-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/61842-a-magyar-iskolak-fenntartasarol-tartott-ertekezletet-az-rmpsz
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Temes – képviselői tartottak beszámolót a magyar iskolák aktuális problémáiról, 

tevékenységükről. Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási kérdésekért felelős ügyvezető 

alelnöke szerint: „azért fontosak ezek a találkozók a szövetség számára, mert csak pontos 

információk és helyzetismeret birtokában tudjuk képviselni a különféle eltérő gondokkal 

küzdő helyi pedagógusokat, iskolákat, iskolaközpontokat". 

 

Erdély-zászló: Fancsali Ernő odacsípett Horváth Annának 
2016. március 20. – maszol.ro, transindex.ro 

Az EMNP kolozsvári polgármesterjelöltje, Fancsali Ernő vasárnap „odacsípett" egyet Horváth 

Annának, az RMDSZ kolozsvári polgármesterjelöltjének az Erdély-zászlóval történt incidens 

kapcsán. „Láthattuk, hogy egyesek irodájukban, mások az online térben „tűzték ki” a 

történelmi régiónk szimbólumát. Sajnálatos, hogy sokak számára csak akkor válnak fontossá 

szimbólumaink (...), amikor azok szabad használatát súlyosan korlátozzák, s az ennek 

következtében kialakuló médiaérdeklődés remélt láthatóságot biztosít a szavazatokra számító 

politikusoknak”- olvasható az EMNP kolozsvári elnöke, Fancsali Ernő vasárnapi 

közleményében. 

 

Lejárt Udvarhelyszéken a megyei tanácsosi jelentkezések leadásának határideje 
2016. március 20. – maszol.ro 

Péntekig lehetett leadni a megyei tanácsosi jelentkezéseket az RMDSZ Udvarhelyszéki 

Területi Szervezeténél. Az RMDSZ Udvarhelyszéki elnökségének januári határozata szerint az 

udvarhelyszéki megyei tanácsos jelöltek esetében a területi szervezet választmánya véglegesíti 

a listát, majd ezután a Hargita Megye Egyeztető Tanácsa, a Csík-Gyergyó-Udvarhely térségek 

által elfogadott algoritmus szerint rangsorol. 

 

A túlélés etikája az erkölccsel szemben 
2016. március 20. – Krónika 

Szét lehet-e választani a túlélés etikáját az abszolút értelemben vett erkölcstől, elítélhető-e 

valaki, ha engedett a Szekuritáté zsarolásának, de közben népét szolgálta? – ilyen és ehhez 

hasonló kérdésekről esett szó hétvégén Kolozsváron, a Sapientia EMTE főépületében 

megtartott beszélgetésen, amelynek felvezetőjeként Domokos János Mikó Imre életét 

bemutató, Túlélés vagy népszolgálat című dokumentumfilmjét vetítették le. 

 

Két fronton dúl a kürtőskalács-háború 
2016. március 20. – Krónika 

A magyar Földművelésügyi Minisztérium (FM) szerint a Románia által benyújtandó földrajzi 

árujelző-kérelem önmagában nem akadálya annak, hogy egy magyarországi székhelyű 

szervezet kezdeményezze a kürtőskalács hagyományos különleges termékként való 

elismerését. A Krónika megkeresésére a magyar agrártárca közölte, nem osztja a román 

mezőgazdasági miniszter véleményét, miszerint „erdélyi román" lett volna a székely-magyar 

édesség első készítője. A Krónikának egy márkavédelmi szakértő elmondta, a szakmai 

szervezeteknek közösen kellene fellépniük a maguk érdekében. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/61850-erdely-zaszlo-fancsali-ern-odacsipett-horvath-annanak
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/61862-lejart-udvarhelyszeken-a-megyei-tanacsosi-jelentkezesek-leadasanak-hatarideje
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-tuleles-etikaja-az-erkolccsel-szemben
http://www.kronika.ro/gazdasag/ket-fronton-dul-a-kurtoskalacs-haboru
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Erdélyi gazdalajstrom készül budapesti támogatással 
2016. március 20. – Krónika 

Az erdélyi magyar termelők támogatása érdekében átfogó felmérést készít a magyar 

földművelésügyi minisztérium az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége 

bevonásával – jelentette be Tóth Katalin, a tárca nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes 

államtitkára pénteken Kolozsváron. Tóth Katalin elmondta: különböző erdélyi 

gazdaszervezetekkel eddig is kapcsolatban állt a minisztérium, az új partnertől pedig azt 

remélik, hogy integráló szerepet tölt majd be, elvégzi az erdélyi magyar gazdatársadalom 

felmérését, szintetizálni tudja a gazdálkodók gondjait, és fel tudja állítani a gondok fontossági 

sorrendjét. Ezt azért tartotta fontosnak a helyettes államtitkár, mert a Vajdaságnak nyújtott 

idei több milliárd forintos gazdasági fejlesztési csomag után hamarosan Kárpátaljára, és 

Erdélyre is sor kerül. Hozzátette, a Vajdaságnak nyújtott támogatások nagyobb része is a 

mezőgazdasági vállalkozásokat segíti. Az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége 

felkészülhet erre az időszakra a helyi kapacitások felmérésével és a programok előkészítésével 

– jegyezte meg. 

 

Biztonsági kérdés 
2016. március 20. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „van egy nagyon rossz hírünk azok számára, akik kissé 

fellélegeztek, és a normalitás diadaléként könyvelték el, amikor tavaly kikerült a román 

belügyminisztérium közrendvédelmi és közbiztonsági stratégiájából az etnikai alapú 

autonómia követelését inkrimináló megjegyzés. Jelen állás szerint a román hatóságok 

magukat az autonomistákat, az önrendelkezés és a regionalizmus híveit tekintik potenciális 

veszélyforrásnak, akiknek megfélemlítése, üldözése érdekében mondvacsinált paragrafusokra 

hivatkozva büntetnek, de unortodox eszközök bevetésétől sem riadnak vissza”. 

 

Johannis és a székelyek 
2016. március 19. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

Mit is sikerült 2014 karácsonya óta összehozni minden román (állampolgár!) első, ám szász 

származású embereként? Menjünk vissza egy kicsit a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

áprilisi kongresszusára, ahol különös dolgok történtek, amikor az államfő üzenete két 

változatban jelent meg. Egyféle szöveget olvasott fel az elnöki tanácsadó a kongresszuson, és 

egy másik szöveg jelent meg később az elnöki hivatal honlapján. Ez utóbbi tartalmazott egy 

olyan részt, amely a nemzeti kisebbségekre vonatkozott, és a Romániában élő nemzeti 

kisebbségek jogainak hiányosságairól szólt. Később ezt az változatot törölték, és az jelent 

meg, amelyet az elnöki tanácsadó olvasott fel, és nem tartalmaz semmilyen utalást a 

kisebbségek helyzetére. Ágaskodik menten a kérdés: hát ott Bukarestben ugyan kik az elnök 

emberei, hogy csak úgy változtatják az államfői mondanivalót? 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-gazdalajstrom-keszul-budapesti-tamogatassal
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http://magyarhirlap.hu/cikk/50439/Johannis_es_a_szekelyek
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A lakosság nagy része előre hozott választásokra számít 
2016. március 18. – hirek.sk 

Szlovákia lakosságának nagy része előre hozott választásokra számít – derül ki a Polis 

Slovakia közvélemény-kutató ügynökség által készített felmérésből. A kérdésre, miszerint 

„Gondolja, hogy sor kerül az előre hozott választásokra?”, a lakosság 56,1 százaléka igennel 

válaszolt. A felmérés második kérdésére adott válaszokból az is kiderül, hogy a lakosság nagy 

része örülne egy olyan megállapodásnak, mely gátat vetne az előre hozott választások 

meghirdetésének. A polgárok 81,9 százaléka a megegyezést támogatja, csupán 12,3 

százalékuk szeretne ismét az urnák elé járulni. 

 

Az európai szocialisták elnöke óvta Ficót a nemzetiekkel való szövetségtől 
2016. március 18. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Az Európai Parlament szocialistáinak és demokratáinak politikai csoportosulása, az S&D az 

élén Gianni Pittellával óvta Robert Ficót a Szlovák Nemzeti Párttal való szövetségtől. Pitella 

úgy fogalmazott, aggodalomra ad okot, hogy koalíciós kormányában többek között a szlovák 

nacionalista párt is helyet kapna. Robert Fico válaszában azzal utasította el az uniós politikus 

bírálatát, hogy nem tud semmit a kérdéses ügyről. 

 

Elemzők: Bugárnak jó lehetősége volt, mégis elbaltázta 
2016. március 18. – hirek.sk 

Az elemzők egyetértenek abban, hogy a koalíciós tárgyalások nagy vesztese Bugár Béla pártja, 

a Most-Híd. Véleményük szerint a #Hálónak a lehető legtöbbet sikerült elérnie, az Irány- 

Szociáldemokrácia pedig megtartotta pozícióit. 

 

Öllös László: egy papírra vetett elvrendszer önmagában véve semmit sem 
szavatol 
2016. március 18. – hirek.sk 

Két héttel a parlamenti választások után leszögezhető: megdöbbentő és váratlan fordulatok 

jellemzik a szlovákiai politikai színteret. Portálunknak az alakuló négypárti 

kormánykoalícióról, illetve annak programprioritásairól, a Most-Híd vegyespárt magyar és 

szlovák közvéleményt is sokkoló döntéséről, valamint a Magyar Közösség Pártja lehetséges 

feladatairól is nyilatkozott Öllös László politológus. 

 

Bugár Béla temetésére  
2016. március 18. – hirek.sk 

Hunčík Péter pszichiáter-közíró, a Fórum Intézet alapítója, a Most-Híd párt szellemi atyja 

úgy véli, arról, amit Bugár Béla és kollégái tettek, megérdemelné, hogy előítéletek és utólagos 

okoskodás nélkül néhány percig elgondolkodnánk. Hunčík Péter ezt megtette, s nagyívű 

gondolatmenetét a DennikN napilapban közzé is tette. „Temetni jöttem Bugárt, nem dicsérni. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20160316140326/A-lakossag-nagy-resze-elore-hozott-valasztasokra-szamit.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160318085742/Az-europai-szocialistak-elnoke-ovta-Ficot-a-nemzetiekkel-valo-szovetsegtol.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160318092228/Elemzok-Bugarnak-jo-lehetosege-volt-megis-elbaltazta.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160318113859/Ollos-Laszlo-egy-papirra-vetett-elvrendszer-onmagaban-veve-semmit-sem-szavatol.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160318113859/Ollos-Laszlo-egy-papirra-vetett-elvrendszer-onmagaban-veve-semmit-sem-szavatol.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160318134133/Bugar-Bela-temetesere.html
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Teszem ezt azért, mert az az érzésem, pártjának tagjai utolsó alkalommal ülnek a 

parlamentben, s őt sem a parlamenti székben éri majd a halál.” 

 

Helena Polákovát jelölte az oktatásügyi tárca élére a Szlovák Nemzeti Párt 
2016. március 18. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Az új kormányban a Szlovák Nemzeti Párt jelöltje, Helena Poláková, a Szlovákiai Városok és 

Falvak Társulásának, a ZMOS-nak a korábbi szóvivője irányíthatja majd az oktatásügyi 

minisztériumot.  

 

Nem született megállapodás a Most-Híd és a #Háló közös frakciójáról 
2016. március 19. – bumm.sk, hirek.sk 

A Most-Híd vegyespárt és a #Háló eddig nem határozott egy közös képviselői frakció 

létrehozásáról. Ha az nem jönne létre, akkor a #Háló képviselői függetlenként működnének. 

Saját frakció létrehozásához ugyanis már kevesen vannak, hiszen hárman is jelezték, nem 

kívánnak a frakció tagja lenni. 

 

Bugár szerint a puding próbája az evés – A választók is így gondolják? 
2016. március 20. – hirek.sk 

Bugár Béla pártelnök az OT ülése után tartott sajtótájékoztatón azt mondta, örül, hogy a 

tanács egységes maradt, s ő személy szerint szintén a koalíció mellett szavazott. Megjegyezte, 

követelményeik többségét sikerült beemelni a leendő kormányprogram alapjául szolgáló 

prioritások közé, de mint az lenni szokott, a „puding próbája az evés” – fogalmazott Bugár. 

 

Hogyan lesz ebből magyar kiegyezés? 
2016. március 20. – Új Szó 

Már a választások előtt látszott, hogy hosszú távon zsákutcába tolatunk. Az MKP képtelen 

feladni merevségét, személyi és programszinten sem tudott innovatív lenni és nyitni a 

középen álló s bizonytalan vagy szavazni nem akaró magyarok felé, így beállt a 4% körüli 

értékre. A másik oldalon a Híd koncepciója – valójában ideológiamentessége – hosszú távon 

kifulladáshoz vezet. Akármennyire nemes cél ugyanis a szlovák–magyar megbékélés, 

pártprogramnak kevés. Értékrendnek pedig értelmezhetetlen. Miért szavazna egy szlovák 

rájuk? Csakis a vélt vagy belegondolt jellemzők miatt: legfőképpen azért, mert valódi liberális 

párt híján a szlovák értelmiség liberális része ebben a pártban találta meg a számításait.  

 

Zenta: Kerítésfestési akciót szervezett a VMSZ Ifjúsági Fóruma 
2016. március 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A zentai Népkertben található játszótér játékainak és a medencét körülvevő kerítésnek a 

felújítása érdekében szervezett munkaakciót ma délelőtt a Vajdasági Magyar Szövetség 

Ifjúsági Fóruma zentai szervezete, amelynek aktivistái már a kora reggeli órákban 

nekikezdtek a munkának. Az akcióba több zentai sportklub fiataljai is bekapcsolódtak, köztük 
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http://www.hirek.sk/belfold/20160318151417/Helena-Polakovat-jelolte-az-oktatasugyi-tarca-elere-a-Szlovak-Nemzeti-Part.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160318171006/Nem-szuletett-megallapodas-a-Most-Hid-es-a-Halo-kozos-frakciojarol.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160320140855/Bugar-szerint-a-puding-probaja-az-eves-A-valasztok-is-igy-gondoljak.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/03/20/hogyan-lesz-ebbol-magyar-kiegyezes
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19878/Zenta-Keritesfestesi-akciot-szervezett-a-VMSZ-Ifjusagi-Foruma.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. január 18. 
9 

az atlétika-, a kajak-, az úszó- és a vízilabdaklub tagjai is, akik közül többen is hangsúlyozták, 

fontosnak tartják az akciót, hiszen ezáltal is ki tudják fejezni azt, hogy törődnek a városukkal, 

illetve annak szebbé tételével. 

  

Fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte az újvidéki Petőfi Sándor Általános 
Iskola 
2016. március 19. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Az Újvidéki Színházban ünnepelte meg 60 éves fennállását az újvidéki Petőfi Sándor 

Általános Iskola. A jubileum kapcsán Argyelán Zoltán, az iskola igazgatója az intézmény 

létjogosultságát hangsúlyozta. „A kezdetek óta nagyon sok mindent tettünk, hiszen az 

iskolának először 200 tanulója volt, ma pedig már több mint 1500 diák jár ebbe az 

intézménybe, és 120 tanár dolgozik itt. Nagyon örülünk, hiszen iskolánk a legjobb iskolák 

közé tartozik, amit papíron is tudunk igazolni. Három évvel ezelőtt az Oktatásügyi 

Minisztérium iskolánkat az 50 legjobb iskola közé sorolta", mondta Argyelán Zoltán, a Petőfi 

Sándor Általános Iskola igazgatója. 

  

Pénzbírságra ítélték Szávay Istvánt Zentán 
2016. március 19. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Pénzbírságra ítélte a zentai szabálysértési bíróság Szávay István országgyűlési képviselőt, a 

Jobbik Magyarországért Mozgalom párt alelnökét. A képviselő 10 000 10.000 dinár (kb. 

27.000 forint) megfizetésére kötelezte a bíróság a Vajdaságban megnyitott irodája miatt. 

Szávay közleményében azt írta, hogy „az irodámat nem zárom be, annak tábláját nem 

szerelem le, a büntetést nem fizetem ki, az ítéletet nem fogadom el, az ellen fellebbezést 

nyújtottam be az illetékes Újvidéki Szabálysértési Fellebbviteli Bírósághoz. Ha szükséges, 

ügyemmel kész vagyok a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulni.” 

  

Ünnepel Kishegyes 
2016. március 20. – Pannon RTV 

247 évvel ezelőtt, 1769-ben érkeztek az első telepesek Kishegyesre. Gyökeret eresztettek, és 

kitartó munkával megalapozták a jövő nemzedék itt maradásának a feltételeit. A helyiek, 

most többnapos rendezvényfolyammal elődeik letelepedésére emlékeztek. A hagyomány 

szerint a kishegyesiek ezen a napon díszpolgárt avatnak és köszönőlevelet ajándékoznak 

azoknak a személyeknek, egyesületeknek, akik tevékenységükkel előmozdítják a falu 

fejlődését. Az idén Nemes Fekete Edit keramikust tüntették ki, köszönőlevelet pedig Talpai 

Lóránt zenész, az Enducas Lovas Klub, valamint a Szó-Beszéd, a kishegyesiek havilapja 

kapott. 

  

Történelmi értékek és apró finomságok mentén 
2016. március 20. – Gruik Ibolya – Magyar Szó 

A magyar állami kitüntetést a vajdasági magyar közösség nyelvének és kultúrájának 

megőrzése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként vette át Fodor 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19880/Fennallasanak-60-evfordulojat-unnepelte-az-ujvideki-Petofi-Sandor-Altalanos-Iskola.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19880/Fennallasanak-60-evfordulojat-unnepelte-az-ujvideki-Petofi-Sandor-Altalanos-Iskola.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19875/Penzbirsagra-iteltek-Szavay-Istvant-Zentan.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=260846
http://www.magyarszo.com/hu/3002/hetvege/143220/Történelmi-értékek-és-apró-finomságok-mentén.htm
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István, lapunk újságírója Lázár János miniszterelnökséget vezető minisztertől. A majd 

negyvenéves publicistamúlttal és szerkesztői tapasztalattal rendelkező kolléga munkásságát 

több díj és elismerés jegyzi, a magyar állami kitüntetést azonban újságírói tevékenysége 

megkoronázásaként éli meg. 

  

Minden szinten jól működik a VMSZ-SZHP koalíció 
2016. március 18. – Vajdasági RTV 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kijelentette, elégedett a haladókkal az 

utóbbi két évben megvalósított együttműködéssel. Mint a Politika belgrádi napilapnak 

mondta, nem azért mert megvalósították az összes célt, hanem azért mert őt egyenrangú 

partnerként fogadták el. Hozzátette, nem csak közte és Aleksandar Vučić kormányfő között 

kiváló a kommunikáció, hanem minden szinten. Ez lehetővé tette, hogy minden esetleges 

problémát gyorsan és megállapodás révén megoldjanak. „Ez az oka annak, hogy a VMSZ 

választások után is együtt akar működni a haladópártiakkal” – emelte ki Pásztor István. 

 

Aggódik a Fidesz a kárpátaljai történések miatt  
2016. március 18. – MTI, Kárpátalja 

Aggodalmát fejezte ki a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportja amiatt, 

hogy szélsőséges ukrán nacionalista szervezetek aktivistái vasárnapi ungvári vonulásuk során 

élesen magyarellenes, a magyar etnikum elpusztítására buzdító jelszavakat hangoztattak. A 

párt az elkövetők felelősségre vonását követeli. Bocskor Andrea, a Fidesz–KDNP kárpátaljai 

EP-képviselője a képviselőcsoport nevében az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy 

fogalmazott: a csaknem 300 fős szélsőséges ukrán csoport félelemkeltő és provokatív 

felvonulása a nemzetiségek közötti békés együttélést és a nyugalom megbontását célozta, 

megsértette Ukrajna Alkotmányát és hatályos törvényeit, valamint az ország nemzetközi 

egyezményekben vállalt kötelezettségeit is. 

 

Magyar támogatással készült 1956-os emlékművet avattak Ungváron 
2016. március 19. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek és a kommunista diktatúrák áldozatainak 

tiszteletére avattak a magyar kormány támogatásával állított emlékművet szombaton 

Ungváron az egykori szovjet politikai rendőrség, a KGB helyi székháza előtti téren. Avató 

beszédében Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes 

államtitkára hangsúlyozta: az emlékműállításra abból az alkalomból kerül sor, hogy 60 évvel 

ezelőtt, 1956. március 20-án volt az ungvári magyar középiskola szovjetellenes 

szervezkedésért perbe fogott tanulóinak a zárt tárgyalása.  

 

Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács 
2016. március 18. – Kárpátalja, karpatalja.ma 
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http://rtv.rs/hu/politika/minden-szinten-jól-működik-a-vmsz-szhp-koalíció_700233.html
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Március 17-én került sor a Kárpátaljai Megyei Tanács második ülésszakának negyedik 

plenáris ülésére, ahol a sok napirendi pont között elfogadták a házszabályt, módosították a 

költségvetést, a KMKSZ-frakció több javaslatát is támogatta a tanács, illetve szó volt a 

március 13-án Ungváron fáklyás felvonulást tartó ukrán nacionalistákról, akik a magyar 

lakosság meggyilkolására buzdító rigmusokat kiabáltak. 

 

Tisztségében maradt a Janukovics-rezsim kárpátaljai politikusainak jelentős 
része 
2016. március 18. – karpatalja.ma 

Az ukrajnai hatalmi rendszer megtisztításáról szóló jogszabályok értelmében a Janukovics 

idejében hatalmon lévő politikusok öt-tíz évig nem tölthetnek be tisztségeket az állami 

szerveknél, ennek ellenére az akkori kárpátaljai tisztviselők nagy része ma is vezető pozíciókat 

tölt be – adta hírül a mukachevo.net hírportál március 17-én Andrij Seketa, a Politikaoktatási 

Intézet szakemberének egy sajtótájékoztatón elhangzott kijelentésére hivatkozva. 

 

Népdaléneklési verseny és környezetvédelmi vetélkedő a KMPSZ szervezésében 
2016. március 20. – karpatalja.ma 

Az „Által mennék én a Tiszán…” népdaléneklési versenyt és a Sajó Károly Kárpát-medencei 

környezetvédelmi csapatverseny területi fordulóját rendezték meg március 19-én a Rákóczi-

főiskolán. A versenyzőket és a vendégeket Berki Károly, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség irodavezetője köszöntötte. A rendezvény legfőbb célja, hogy a magyarság 

hagyományai tovább öröklődjenek nemzedékről nemzedékre. 

 

Jegedmedvét legeltetni 
2016. március 19. – Tóth Ida – Magyar Idők 

„Nekünk különösen a görögkatolikus papokra van szükségünk, mert látjuk, hogy azokat a nép 

szereti. Maguknak a kezében olyan eszköz van, amilyen senki másnak nincs, mert maguk a 

gyónás által mindent tudhatnak, nemcsak azt, ki mit tett és beszélt, de még azt is, ki mit 

gondol” – a szovjet államhatalom tisztjének rábeszélő szavai nem hatottak Bendász Istvánra. 

Írásunkban a gulágot megjárt görögkatolikus pap és családja sorsát követjük nyomon. 

 

 

A magyarság megmaradásáért tenni kell! 
2016. március 19. - Muravidéki Magyar Rádió 

A nemzeti ünnep tiszteletére szervezett községi ünnepélyen Dobronakon Cár Anna, a 

Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke mondott 

ünnepi beszédet. Többek közt az anyanyelv megőrzésének szerepéről szólt az 

egybegyűlteknek Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország szlovéniai nagykövete, Márky Zoltán, 

lendvai konzul pedig Orbán Viktor magyar miniszterelnök levelét tolmácsolta. Az 1848. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tisztsegeben-maradt-a-janukovics-rezsim-karpataljai-politikusainak-jelentos-resze/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tisztsegeben-maradt-a-janukovics-rezsim-karpataljai-politikusainak-jelentos-resze/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nepdaleneklesi-verseny-es-kornyezetvedelmi-vetelkedo-a-kmpsz-szervezeseben/
http://magyaridok.hu/lugas/jegesmedvet-legeltetni-421072/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174394998
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március 15-i események emlékére a dobronaki és a göntérházi kétnyelvű általános iskola 

tanulói valamint a Dobronaki Nótázók szavatolták a színvonalas kulturális műsort. 

 

Magyar standok a Schönbrunn-i vásáron 
2016. március 19. - Volksgruppen 

Az idei évben hét húsvéti vásár várja az érdeklődőket Bécsben. Az egyik legnagyobb a 

Schönbrunni Kastély díszudvarán található, mely március 9-én nyitotta meg kapuit. Az 

osztrák, olasz kézműves munkák mellett hét magyar kiállító is elhozta portékáit a tavaszi 

vásárra Bécsbe. 

 

Sikeres volt az I. Bécsi Magyar Diáknapok 
2016. március 19. - Volksgruppen 

A Magyar Diákok Egyesülete március 16-20. között rendezte meg első ízben a Bécsi Magyar 

Diáknapok - többnapos rendezvénysorozatát. A rendezvény fő célja a bécsi magyar diákok 

összefogása valamint kulturált szórakozási lehetőségek biztosítása volt. 

 

Hongarije Plaza – ahol Hollandia és Magyarország összeér 
2016. március 18. - Nemzeti Regiszter 

Egy nap erejéig Zoetermeer lett a Magyarország iránt érdeklődő hollandok, valamint a 

hollandiai magyar közösség találkozási pontja. 2016. március 12 – én immáron negyedik 

alkalommal került megrendezésre a holland – magyar kapcsolatok hídfőállásaként is számon 

tartott Hongarije Plaza. Míg a korábbi években, 2011 – ben és 2012 – ben két alkalommal 

Nagele, 2014 – ben pedig Harderwijk szolgált az esemény színhelyéül, addig idén a Zuid-

Holland megyei Zoetermeer. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2763962/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2763967/
http://www.nemzetiregiszter.hu/hongarije-plaza-ahol-hollandia-es-magyarorszag-osszeer
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

Kossuth Rádió, 2016. március 18., 18.30. 

Hatalmi túlkapás, visszaélés? A román csendőrség súlyos bírságokat rótt ki a 

székely szabadság napja miatt 

Hatalmi túlkapásért, hivatali visszaélésért akar pert indítani a Székely Nemzeti Tanács a 

csendőrség ellen, mert a március 10-i Székely Szabadság Napja demonstráció résztvevői közül 

84 személyt bírságolt meg összesen 70 ezer lejre, ami mintegy 5 millió forint. Olyan személy 

is pénzbüntetést kapott, aki jelen se volt a rendezvényen. A legsúlyosabb, azaz 10 ezer lejes 

bírságot Izsák Balázsra, a Székely Nemzeti Tanács elnökére rótták ki, László Györgyre, a 

Marosszéki Székely Tanács elnökére pedig hatezer lejest.  

Romániában a nyelvi jogok nagyrészt csak papíron léteznek - jelentette ki Sógor 

Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő Brüsszelben 

Sógor Csaba erről az Európai parlament Állampolgári-, Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságának ülésén beszélt. David Hicks, az Európai Nyelvek Egyenlőségi Hálózatának 

főtitkára pedig, akit meghallgatott a bizottság, azt mondta, hogy a nyelvi diszkrimináció a 

rasszizmus egyik formája, amely járványszerűen terjed Európában. 

Veszélybe kerülhet a szabadkai Kosztolányi Színház működése 

A szerb kormány által elrendelt pénzügyi megszorítások miatt veszélybe kerülhet a magyar 

nyelven játszó szabadkai Kosztolányi Színház működése. A Népszínházban egyelőre még nem 

tudják, hogy milyen következményekkel jár majd az intézkedés. A Gyermekszínházban is 

lesznek elbocsátások, de az intézmény működhet tovább. 

Megválasztották a Partiumi Keresztény Egyetem új rektorát 

A Partiumi Keresztény Egyetem szenátusa megválasztotta az új rektort Pálfi József 

személyében, de mandátuma csak azután válik hivatalossá, ha a bukaresti szaktárca 

rendeletben megerősíti. Az előző vezetőség alatt pénzügyi szabálytalanságok miatt keletkezett 

meglehetősen nagy adósság miatt az egyetemet át kell szervezni, de ez nem befolyásolja az ott 

tanuló diákokat. Az oktatási intézmény működését a magyar kormány fedezi. 

Drasztikusan lecsökkent a reformátusok lélekszáma az Erdélyi 

Egyházkerületben 

A lélekszám drasztikus csökkenése miatt átrajzolódnak az egyházmegyei határok az Erdélyi 

Református Egyházkerületben. Erről a nemrég megtartott igazgatótanácsi ülésen beszélt Kató 

Béla református püspök, aki szerint arra kell törekedni, hogy az egyes egyházmegyékben 

kiegyensúlyozott legyen a lélekszám, ellenkező esetben túl nagy teher hárul a kisebb 

egyházmegyékre, amelyeket nem tudnak teljesíteni.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-18_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-18_18:30:00&ch=mr1
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Riport a felvidéki várhosszúrétről 

Várhosszúrét volt a rendszerváltozás után az első olyan felvidéki település, amely emléket 

állított az1848/49-es szabadságharc hőseinek. A település közelében, a Csernuska völgyben 

vívott csatáról kevesen tudnak. 

 

Határok nélkül  

Kossuth Rádió, 2016. március 19., 18.30. 

A magyarországi színházi és zenei élet színe-java lép fel idén Aradon 

A magyarországi színházi és zenei élet színe-java fel fog lépni idén Aradon a Kamaraszínház 

2016-os előadásaiban. A kilencedik évadába lépett társulat a nézői igényeket kielégítve több 

nagyszínpadi előadást hirdetett meg erre az esztendőre. Az évadnyitó előadás a temesvári 

Csiky Gergely Állami Magyar Színház Hair című musicalje lesz.  

Porzsolt Erzsébet gyergyói festőművész képeiből nyílt kiállítás a Magyarság 

Házában 

Erdélyi tájakon címmel Porzsolt Erzsébet gyergyói festőművész képeiből nyílt kiállítás a 

Magyarság Házában. Vele és a kiállítást megnyitó, ugyancsak erdélyi Juhos Kis János költővel 

készített rövid interjút a Határok nélkül riportere. 

Tíz eves a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárért Alapítvány 

Tíz éves a KAMIKA, azaz a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárért Alapítvány. Ebből az 

alkalomból jubileumi ülést rendeztek Nyíregyházán, amelyre az elcsatolt területekről is 

érkeznek vendégek, mivel - nevükkel ellentétben - nemcsak Kárpátalját segítik, hanem a 

Kárpát medence valamennyi magyar lakta részével kapcsolatban állnak. 

Beszélgetés Vermes Mihállyal a nagyapjáról elnevezett sportolói díjak átadása 

kapcsán 

Sokat köszönhet Szabadka a Vermes családnak. Vermes Ferdinánd 1848-ban és 49-ben 

nemzetőr főhadnagy volt, fia,  Vermes Lajos 1880 és 1914 között palicsfürdői birtokán 

olimpiai játékokat szervezett, több épülettel is hozzájárult a fürdőhely kiépítéséhez, illetve a 

villamosközlekedés szabadkai bevezetéséhez. Mégis a sport népszerűsítése terén ért el a 

legtöbbet. Vermes Mihállyal, Lajos unokájával beszélgetett a Határok nélkül riportere annak 

apropóján, hogy a napokban adták át a nagyapjáról elnevezett sportolói díjakat. 

Riport Mácza Mihály felvidéki helytörténésszel és muzeológussal 

A komáromi Klapka György tér magán viseli a felvidéki magyarság sorsának jellemző 

vonásait: dicső múlt, derűlátásra aligha okot adó jelen: bár a kárpótlásként visszakapott 

házak sorsa megnyugtatóan rendeződött, a legszebb és legimpozánsabb továbbra is lakatlan 

és gazdátlan. A tér közepén álló Klapka György szobornál találkoztunk Mácza Mihály 

helytörténésszel, muzeológussal. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-19_18:30:00&ch=mr1
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Határok nélkül 

Kossuth Rádió, 2016. március 20., 18.30. 

Sziklakövet állítottak Marosszentgyörgyön a fekete március magyar és cigány 

hősei emlékére 

Marosszentgyörgyön, a héten Sziklakövet állítottak a magyar hősök emlékére. Az ünnepség 

keretében elismerő oklevéllel tüntették ki 1990 Fekete Márciusának marosszentgyörgyi 

meghurcoltjait, áldozatainak hozzátartozóit. 26 éve a Marosvásárhellyel határos 

Szentgyörgyön védték a várost a beözönlőkkel szemben, barikádokat emeltek a leitatott, 

elbutított, félrevezetett románokat szállító járművek elé, s összecsaptak velük. 

Határon túli magyarokat tüntettek ki március 15-e alkalmából 

Három neves felvidéki magyar közéleti személyiség vehetett át magyar állami kitüntetést a 

nemzeti ünnepünkön Pozsonyban, a nagykövetségen. Bauer Edit, a Magyar Közösség 

Pártjának volt európai parlamenti képviselője a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét; Dráfi 

Mátyás színművész a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét; Dunajszky Géza közíró pedig a 

Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehette át Czimbalmosné Molnár Éva pozsonyi nagykövettől. 

Kitüntetésben részesült a temesvári Bartók Béla Líceum igazgatója és a Temes 

Megyei Civil Tanács elnöke 

A temesvári Bartók Béla Líceum igazgatója Budapesten vette át a magyar állami kitüntetést. 

A bánsági magyar közösség megmaradása  érdekében végzett kimagasló szakmai 

tevékenysége és példaértékű közéleti  szerepvállalása elismeréseként, a nemzeti ünnep 

alkalmával Magyar Arany Érdemkeresztet kapott. Erdei Ildikó, a Temes Megyei Civil Tanács 

elnöke is. 

Könyv és Gyertya-díjat kapott Jakabházi Béla segesvári nyugalmazott 

magyartanár 

Szintén a magyar nemzeti ünnep alkalmából ismerte el a Maros megyei RMDSZ Könyv és 

Gyertya-díjjal Jakabházi Béla segesvári nyugalmazott magyartanárt. A díj azoknak jár, akik 

sokat tettek az elmúlt évtizedekben a helyi közösségek megmaradásáért, a magyar kulturális 

értékek, hagyományok ápolásáért.  

Új temesvári magyar szervezetet jegyeztek be Várbástya Egyesület néven 

A kolozsvári mintájára, Temesvári Magyar Napok megszervezésének elsődleges céljával 

jegyezték be a közelmúltban a temesvári Várbástya Egyesületet. A szervezet a héten 

ismertetette az időpontját és a főbb programokat,  a szabadtéri rendezvények, koncertek, 

táncbemutatók gasztronómiai és kézműves sátrak a temesvári Szabadság téren lesznek, de a 

Csiky Gergely Színház termeibe is várják a látogatókat.  
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Kárpát Expressz 

2016. március 19., 14.15. 

Együtt emlékeztek március 15-re egy anyaországi és két határon túli iskola 

tanulói Munkácson 

Szemerkélő esőben indultak útnak a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium tanulói a 

kárpátaljai Munkácsra, hogy testvériskolájuk, a munkácsi Szent István Katolikus Líceum 

tanulóival együtt emlékezzenek az 1848-49-es szabadságharc évfordulójára. A nyíregyháziak 

magukkal vitték a felvidéki Bodrogszerdahely tanulóit is, így egy anyaországi, és két külhoni 

település fiataljainak találkozójáról is szólt az idei nemzeti ünnep. 

Bemutatkozik Sándor Attila, a Petőfi Sándor Program muravidéki ösztöndíjasa 

A muravidéki Lendva legújabb nevezetessége a tavaly ősszel átadott kilátó, melynek tetejéről 

négy ország, Ausztria, Magyarország, Szlovénia és Horvátország irányába nyílik kilátás. Ez az 

egyik kedvenc helye a jászberényi születésű Sándor Attilának, aki a Kőrösi Csoma Sándor 

Program és a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaként összesen 15 hónapot töltött a 

muravidéki magyar közösségben. 

A székelyföldi Oklánd falucskában egy orgonába rejtve őriztek közel 150 évig egy 

1848-es toborzó zászlót 

Azt ma már nehéz lenne kideríteni, hogy az 1879-ben született homoródalmási Rigód Péterné 

milyen alkalomra készített a hernyóselyem trikolórt. Egy biztos, a zászló az utódok egyik 

legbecsesebb öröksége. 

Felvonulás a Székely Szabadság Napján Marosvásárhelyen 

A Székely Szabadság Napját ünnepelték március 10-én a marosvásárhelyi Postaréten. 1854. 

március 10-én itt végezték ki a Makk-féle összes részvtevőit. A három székely vértanú 

társaival együtt az 5 évvel korábban levert szabadságharcot szerette volna újra kirobban. A 

szervező Székely Nemzeti Tanács ugyanakkor nem csak a székely vértanúkra emlékezett, 

hanem állást foglalt a 21. századi székelyföldi autonómiaigény mellet. 

 
  

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-03-19-i-adas-6/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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